
עביד אינש דינא לנפשיה ואפרושי מאיסורא

רא"ש

  … ונראה לי דמיירי שהתחילו בבת אחת. וכן שני אנשים נמי מיירי שהתחילו כאחת אושני שוורים תמין שחבלו זה בזה

 אחר זמן אבל אם התחיל האחד השני פטור. דהא אפילו על עסקי ממון אמרינן לעיל (כז:) מאה פנדא דמרא למחייה. וה"נ

 אוקימנא לעיל (דף כח.) וקצותה את כפה ביכולה להציל על ידי דבר אחר אבל אם אין יכולה פטורה כיון שהתחיל להכות

את בעלה כל שכן המוכה עצמו פטור.

 ומיהו צריך לומר דאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב. מידי דהוה איכול להציל באחד מאיבריו

1והרגו (סנהדרין עד.) …

 וכן הדין אם אדם רואה שמכין את אביו או בניו או אחיו והכה את המכה כדי להציל קרובו פטור כמו אשה המצלת את

בעלה אם אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר.

 וכן אם רואה אדם שישראל מכה את חבירו ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה אף על פי שאין מכהו מכת נפש מותר

 להכות המכה לאפרושי מאיסורא. כדאמרינן לעיל (כח.) בנרצע שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר לחבול בו

2לאפרושי מאיסורא:

תרומת הדשן

  מי ששמע אשתו מקללת ומזלזלת באביה ואמה והוכיחה בדברים על זה כמה פעמים ולא הועיל שרי להכותה כדישאלה

לייסרה שלא תעשה או לאו:

 יראה דבכה"ג שרי … לאפרושי מאיסור חמור כזה ודאי שרי וראייה מהא דאיתא פרק המניח דנרצע שכלו ימיו …תשובה 

 ומוקי לה רב נחמן ברבי יצחק כשמסרו לו שפחה כנענית … הא קמן כל מי שהוא תחת ידו של אדם ורואה בו שעושה דבר

 עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן העבירה ואין צריך להביאו לבית דין שיפרישוהו המה בכחם בגזירותם דאם

3לא כן גבי נרצע אמאי רשאי לחבול בו יביאנו לבית דין.

רמ"א

 וכן מי שהוא תחת רשותו ורואה בו שהוא עושה דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מאיסור ואין צריך להביאו

4לבית דין:

לבוש

 וכן מי שעושה דבר עבירה ויש לו כח להכותו לאפרושי מאיסורא רשאי להכותו ולייסרו כדי לאפרושי מאיסורא ואין צריך

5להביאו לבית דין וכעניין שנאמר הוכיח תוכיח וגו':

מהרש"ל

 עוד פסק הרא"ש וכן הדין אם אדם רואה שמכין את אביו או בנו או אחיו … מדחלקינהו הרא"ש לתרתי בבא. בתחילה כתב

 אביו או בנו או אחיו. ותלה טעמו שיכול להציל את קרובו כמו אשה המצלת את בעלה ואחר כך פסק אפילו חבירו יכול

 ים של שלמה שםצ"ע למה לא הוכיח כן מהא גופא שהביא לעיל גבי וקצותה את כפה דאם היתה יכולה להציל על ידי דבר אחר דחייבת. ועיין 1
 "מכל מקום דברים הללו צריכים ביאור … אבל אם הכה הראשון המתחיל בשני מכת לחי ...”.סימן כ”ו

פסקי הרא"ש בבא קמא ג:יג, הובא בטור חו"מ סימן תכ"א ושלחן ערוך שם סעיף י"ג.2
.תרומת הדשן סימן רי"ח3
רמ"א סוף תכא:יג.4
.לבוש עיר שושן סוף תכא:יג5
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 להצילו ולהפריש המכה מאיסורא אלמא דינים חלוקים הם. וכן נראה דודאי אשה הרואה שאדם מכה את בעלה אפילו בדין.

 והיא לא ידעה והצילו פשיטא שפטורה. וזהו אונס ממש. מאחר שלא ידעה באיך הסיבה. ואיך תעמוד בצער נפשיה

 להתאפק. וגם זה המכה לא היה לו להכותו בפני אשתו. ולנדון זה דומה מי שראה שמכין אביו או בנו או אחיו. שאין אדם

 יכול לראות ולהתאפק בצערו. וגם למכה היה לו להיזהר שלא להכותו לפניו ומכל מקום אם יש עדים שידע זה האב שבדין

 הכהו לבנו. פשיטא דחייב וכן אשה. דלא עדיף מהמוכה עצמו לאפוקי גבי חבירו אם מצילו אותו במה שחוזר ומכה לזה

 שחבל בחבירו כדין תורה. או כדי לעבוד דינא לנפשיה. או כדי לאפרושי מאיסורא זה המצילו חייב לשלם אף שלא ידע

 זאת. דאין שייך בכאן אין אדם עומד על צערו. אלא משום לאפרושי מאסורא קמכוין. ומאחר שלא ידעי תוכן העניין והצילו

6בהכאה זו בכדי ולא הפרישו מאיסורא חייב בתשלומין דאדם מועד לעולם אפילו שוגג:

מאזניים למשפט

 והנה לכאורה קשה לי דמתירוץ זה של הש"ס [בעבד שרבו מסר לו שפחה כנענית] מוכח דכל לאפרושי מאיסורא אי חבל בו

 פטור, והא לקמן פריך מוקצותה את כפה ממון מאי לאו בשאינה יכולה להציל ופירש"י דבדין קא עבדה אלמא לא עביד

 דינא לנפשיה אפילו במקום פסידא שהרי בעלה מוכה כל שעה עכ”ל ומאי פריך והא על כרחך בשיכולה להציל מיירי דאי

 באינו יכול אם כן תיפוק ליה אפרושי מאיסורא הוא שהרי הוא עובר בלאו בכל הכאה שמכה לבעלה, ויש לומר דודאי

 לאפרושי מאיסורא לאינש דעלמא יקיים רק הוכיח תוכיח עד הכאה פירוש שיכה חבירו לו אבל הוא לא יכה רק בית דין

 יעניש כדכתיב ואכם ואמרטם, אבל כאן שגרם לו שמסר לו שפחה ועל ידי היותו בביתו יאמר עבד אני ורשאי אני בשפחה

7אם כן ה"ל כפסידא ועוד דבביתו אינו רוצה לשאת העון אצלו על כן עביד דינא להוציאו בהכאה:

ערך ש"י

 [הביא דברי המאזניים למשפט, וכתב:] אך מדהקשה הנתיבות המשפט לעיל סימן ג' ס"ק א' על קצות החושן … ובמשובב

נתיבות תירץ … שמע מינא דלא ס"ל כמ"ש המאזניים

 ולכאורה לדידי נמי היה נראה דלהיות מושל על חוץ לביתו צריך בית דין מומחה מה שאין כן בביתו וכדאיתא במגילה דף

 יב: פשיטא קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי פרש"י פקיד ונגיד אלא דאם כן מה פריך מנרצע ומסרהב לצאת מביתו לימא בחוץ

לביתו אסור למעבד דינא לנפשיה וצריך לילך לבית דין מה שאין כן בביתו אלא על כרחך על זרים אין לו ממשלה גם בביתו

 ומה שהקשה המאזניים גם כן לא קשה דהא לס"ד דוקצותה מיירי באינה יכולה להציל והוי במקום פסידא ומכל מקום לא

 עביד דינא לנפשיה כפרש"י אם כן תקשי מברייתא דנרצע לתירוץ ראשון בעבדא גנבא דמשום פסידא רשאי להכותו ועל

 דהא גם במקום פסידא הוי לאפרושי לאיסור גזל כיון דלא יתוקן האיסורכרחך לס"ד פליגי הברייתות וה"נ לתירוץ רנב"י 

 ולפי דמשני דמיירי ביכולה להציל ובמקום פסידא לכוליאחר כך ומכל מקום ס"ד כיון דנוגע הוא לא עביד דינא לנפשיה 

 עלמא עביד דינא אפילו חוץ מביתו אף דנוגע כל שכן לאפרושי מאיסורא כשאינו נוגע דאין לך פסידא יותר מאיסור וכל

8ישראל ערבים 

אמרי בינה

 יש להבין בסוגיא דמקשי מנרצע שכלו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת וחבל בו דפטור ומתרץ דאינו רוצה לצאת משפחתו ופירש

 רש"י דדן שמים הוא ורשאי להלקותו דהאי דינא לאו לנפשיה הוא. ואמאי אם גוזל ממנו או שכבר גזל ממנו לא נאמר גם

9כן דהוי להפרישו מאיסור והוי דין שמים. ...

.ים של שלמה שם סימן כ"ז6
.מאזניים למשפט סימן ד' סוף ס"ק א' ד"ה והנה לכאורה7
.ערך ש"י חו"מ ריש סימן ד'8
.אמרי בינה הלכות דיינים סימן ט' ד"ה והנה במקום9
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סמ"ע

 [אם] זה הבא להציל ולהכות המכה אינו בר הכי דרגיל לאפרוש מאיסורא דכמה פעמים רואה שמכה אחד לחבירו ואינו

 חושש לאפרושי המכה מאיסורא אז אמרינן דאסור להכות לזה המכה דודאי מכח שנאה בא להכותו ולא בא להפרישו

10מהאיסור

ט"ז

 ואיני יודע טעם לזה החילוק דכיון דדינא הוא שיכול להציל על ידי הכאה את המוכה מה {לנו} בזה שיש לו שנאה על

 המכה מכל מקום הוא עושה מצוה להציל את המוכה וכי בכוונת הלב תליא מלתא ואף אם אין דרכו כן לפעמים אחרים הרי

11לא יפה עשה באותן הפעמים אמנם בהאי מעשה שפיר קעביד ומצוה קעביד

לקריאה נוספת:
 סוף סימן ג'משובב נתיבותקצות החושן, נתיבות המשפט, •

שו"ת חת"ם סופר חו"מ סימן קע"ז ד"ה ג' ומ"ש פר"מ אי כפיית בית דין בעי' דוקא מומחין•

שו"ת ציץ אליעזר יז:לו:ג•

•http://5tjt.com/stickering-it-to-the-bad-parkers/

•http://www.vosizneias.com/133244/2013/06/13/new-york-halachic-analysis-stickering-cars-is-

it-permitted/

•http://businesshalacha.com/en/newsletter/double-parked-damage

•http://www.theyeshivaworld.com/coffeeroom/topic/driveway-blocking-in-borough-park

•
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חשש גניבה

שו"ת תשורת ש"י א:תרג•
פעמוני זהב תכא:ו•
דברי גאונים•

סמ"ע סוף סימן תכ"א ס”ק כ”ז.10
 שנראה שהסכים אל הט"ז.ערך ש"י תכ:לחט"ז שם. ועיין 11
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שפת אמת ברכות ה: ד"ה בגמרא רב הונא תקיפו ליה
סימן ט'ים של שלמה בבא קמא פרק ג' 
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